
 
 
Здравствени  центар Ваљево 
Број   ЗЦ -01/1125 
24.02.1010.год. 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА 
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ЗЦ  Ваљево је  у 2009.години у примарној здравственој заштити  извшио 
672.384 прегледа од чега се на  прегледе изабраног  лекара односи 651.284 
прегледа.У односу на планирани обим прегледа број извршених прегледа је 
мањи за  8,7 %. 
 
-На општој медицини извршено је 393.622 прегледа. План превентивних 
прегледа није извршен за  51,5 % , а куративних прегледа  је пребачен  за 
5.7% 
 
-Прегледи у здравственој заштити жена  извршени су за  36.6% мање од 
планираних и износе  укупно 46.730 прегледа. Овде мора да  се  нагласи 
чињеница да је план рађен  за 9 лекара  а да је током године радило мање од 6 
лекара. 
 
-У здравственој заштити деце урађено је 63.386 прегледа предшколске деце 
што је 11,6%мање од плана. 
 
-У здравственој заштити сколске деце урађено је 64.762 прегледа школске 
деце што је  13,8%мање од плана. 
 
-У медицини рада, која углавном  ради као изабрани лекар, урађено је 82.784 
прегледа што је  17% мање од плана. 
 
-На примарном нивоу урађено је  и 11.897 ултразвучних прегледа. 
 
-Хитна медицинска помоћ,која је као служба организована само у Ваљеву, 
имала је  13.754 интервенције у амбуланти  и на терену. 
 
- Служба патронаже  извршила је 32.223 посете  што је 6%мање од плана. 

 



На примарном  нивоу  остварено је 349.135 услуга медицинских сестара 
што је 7% мање од плана.  

 
 
У секундарној  здравственој заштити остварено  је  177.376 болничких дана,а 
лечен је 21.570 случај. Просечна дужина лечења износила је 8,22  дана а  
просечно коришћење постељног фонда је било 74,53%. 
 
У току 2009.године извршено је  7.154 операције што је за 4,5% више него 
што је планирано. 
 
На секундарном  нивоу извршено је 606.782 прегледа  што је  за 3.1%више од 
плана. 
 
У оквиру дијагностичких услуга извршено је : 
− 2.329.426 лабораторијских услуга 
− 57.253 класичне радиолошке услуге 
− 28.053 ултразвучних прегледа  
− 1.369 доплера 
− 8.527 скенера 
− 6.331 магнет и 
− 169.759 осталих дијагностичких  услуга. 
 
На дијализи је просечно месечно дијализирано 108 лица и урађено је 15.452 
третмана. 
 
У физикалној медицини на треапијама било је 13.964 лица што је 10% више  
од плана.   
 
 
Завршни рачун  се ради по готовинској методи,што значи,  да садржи све 
приходе који су наплаћени у обрачунском периоду и све расходе који су 
плаћени у истом периоду без обзира  на који период се исти односе,односно 
кад су настали. 
 
ЗЦ Ваљево је у 2009.години остварио укупан приход у износу од 
2.140.700.000 динара из следећих извора: 
− приход од  РЗЗО   1.975.454.000 дин. или  92,28  %       
− приход  од партиципације  23.849.000 дин.  или  1,12 % 
− сопствени  приходи  86.175.000 дин.  или  4,02  %    



− приход од донација  15.211.000 дин.  или  0,71  % 
− приход од пројеката  2.681.000 дин.  или  0,13  % 
− приход од рефундација  37.330.000 дин.  или  1,74  % 

 
Приход од РЗЗО -а је приход за извршене услуге  пружања здравствене 
заштите осигураницима РЗЗО по Уговору за 2009. годину. 
 
Приход  од партиципације  је  учешће осигураника у трошковима лечења у 
складу са Правилником о садржају и обиму права из здравственог осигурања 
и о партиципацији за 2009.годину. 
 
Сопствени приход је приход  од услуга здравствене заштите неосугураних 
лица ,приход од закупнина, приход од продаје основних средстава,приход од 
нефинансијске имовине, као што је наплата штета осигурања 
имовине,повраћај специјализације ,приход од тендера,рефундација грејања и 
струје,приход од продаје секундарних сировина. 
 
Донације су приход од бонификација, донације за цркву, донација Дунав 
осигурања и Каритаса. 
 
ЗЦ Ваљево је учествовао на конурсима за израду пројеката  јавних радова                
„Kућна нега и лечење на сеоском подручју“ за домове здравља Мионица 
,Љиг и Осешина, код Министарства економије и регионалног развоја, а преко 
Националне службе  за запошљавање-Филијала Ваљево 
 
Приход од рефундација је приход остварен за плате породиља, боловање 
преко 30 дана и плате инвалида. 
 
 
Укупни расходи ЗЦ Ваљево у 2009.години  износе 2.142.464.000 динара и 
то: 
  -плате      1.386.337.0000дин. или 64.86% расхода                
  -боловање,породиље,инвал. 31.259.000 дин.   или  1,47 % 
  -отпремнина    3.158.000 дин.  или  0,15 % 
  -превоз са посла и на посао 16.184.000 дин.  или  0,76 % 
  -одвојен  живот   3.396.000 дин.  или  0,16 % 
  -енергенти    94.728.000 дин.  или  4,42 % 
  -остали трошкови   120.805.000 дин.  или  5,42 % 
  -медицински материјал  371.885.000 дин.  или  17,40 % 



-храна     31.215.000 дин.  или  1,45 % 
-остали материјал                      30.095.000 дин.  или  1,40 % 
-капитало одржавање објек. 29.380.000 дин.  или  1.38  % 
-издаци за опрему   24.022.000 дин.  или  1.13  % 

 
Остали трошкови се разликују у односу на  дванаестомесечни извештај  за 
износ амортизације на терет трошкова која износи 4.960.000 динара. Наиме, 
амортизација терети трошкове текућег пословања  процентом учешћа 
сопствених прихода у укупном  приходу,што у 2009.години износи 4.03% 
 
Увећани трошкови пословања за износ амортизације  изазивају дефицит у 
пословању  у износу од 1.764.000 динара, који се коригује  амортизацијом  из 
претходне године која је износила 4.221.000 динара  чиме настаје суфицит у 
износу 2.457.000 динара.Из овог суфицита врши се покриће обавеза по 
кредиту  за стан из солидарне стамбене изградње у износу од 145.000 динара, 
тако да је исказан суфицит у износу од 2.312.000 динара.Овим суфицитом   
треба,у складу са Законом о буџетском пословању, извршити покриће  
дефицита из претходних година  који износи 2.038.000 динара. 
Управни одбор усвајајући завршни рачун доноси одлуку о покрићу дефицита 
из ранијих година суфицитом из 2009.године,а разлика од 274.000 дин.   
остаје као нераспоређени суфицит. 
 
Исплаћене плате  се односе на: 
 -плате примарне зз  342.868.000 динара 
 -секундарне  зз   977.067.000 динара 
 -стоматологије   66.402.000 динара 
 
На дан 31.12.2009.године радницима ЗЦ Ваљево је за обрачунате а 
неисплаћене плате дуговано  12.329.000 динара.Од добијених средстава за 
извршене услуге преко Уговора  и сопствених средстава извршена је исплата 
у току јануара и фебруара свих заосталих плата. 
Осим тога, у  јануару је исплаћен и превоз са посла и на посао радницима 
који ову накнаду примају у готову до децембра  2009 год.у износу од  577.000 
дин. 
Заостао дуг из 2009.године према радницима је само одвојен живот и то: 
     -за раднике болнице  4.400.000 динара 
     -за раднике ДЗ   120.000 динара  
     -за радника  стоматологије 80.000 динара  
 



 
Потраживања ЗЦ Ваљево по Завршном рачуну износе  64.276.000 динара 
и то: 
-од РЗЗО Ваљево 45.448.000 динара.Своје обавезе према ЗЦ Ваљево   РЗЗО је  
пренео  у току јануара и фебруара 2010.године.  У овим средствима  су 
средства до Уговора у износу од 33.573.000 динара и  11.875.000 динара 
преко Уговора. 
 
Средства преко Уговора се односе на услуге извршене преко уговореног 
износа и чине их: 

 
 -  превенција раног откривања рака  грлића материце и дојке 1.999.200  
− сандостатин и соматулин       315.135 
− ортопедија   колена         4.312.408 
− рисполепт          775.206 
− магнет преко уговора        4.435.705 

лекови ван листе         37.260 
             

Осим тога ЗЦ Ваљево има потраживања од војске    4.000 
од других здравствених установа       313.000 
остала потраживања         18.511.000. 
 
 Највећи део осталих потраживања  односи  се на неплаћене рачуне за 
лечење пацијената који нису имали оверене књижице или нису имали уопште 
осигурање као  и кредити за извршене стоматолошке услуге које се плачају 
на рате по склопљеним уговорима. 
 
Обавезе ЗЦ Ваљево по завршном рачуну  износе     365.734.000 динара. 
 
  -Обавезе према добављачима за лекове и медиц.средства    243.817.000. 
Из 2008 године  обавезе износе 7.586.000 односе се  на материјал са дугим 
роком плаћања  (730 дана) као и на обавезе које су доспевале крајем године а 
РЗЗО није пренео  једну двадесетчетвртину средстава по Уговору па део ових 
обавеза није плаћен. 
Из 2009  године обавезе износе  236.231.000.Од тога је доспело за плаћање 
31.12.2009.  90.563.000  и недоспело  153.254.000 . 
− Обавезе за исхрану болесника износе 7.304.000 динара. Од тога су 

доспеле за плаћање 2.176.000 дин.а недоспеле 5.128.000 динара. 
− Обавезе јавним и комуналним предузећима износе  17.479.000 динара..од 



чега се на 2008. односи 1.333.000 динара -допринос за градско 
грађевинско земљиште- и на 2009. 16.146.000 динара.Доспеле обавезе 
износе 8.006.000дин.а недоспеле  9.473.000 динара. 

Обавезе према осталим добављачима изаносе 94.058.000 дин.из 2008 године 
13.920.000дин.а из 2009.год. 80.138.000.Доспеле обавезе за плаћање су  
75.658.000 динара,а недоспеле су  18.400.000 динара.Ове обавезе су обавезе 
према добављачима за материјал ( канцеларијски,технички,материјал за 
хигијену,тектиклни материјал ),добављачима за текуће одржавање зграда и 
опреме( највеће обавезе су према добављачима за одржавање медицинске 
опреме  ),добављачима за капитална улагања и набавку опреме. 
 
Из свега  напред изложеног може се извести закључак  да је  ЗЦ Ваљево 
пословну 2009.годину завршио са оствареним вишком  прихода над 
расходима у износу од  2.312.000 динара, и поред чињенице да је 2009.година  
била изузетно тешка  и година светске економске  кризе. 

 
 
Валентина Гајић, 
помоћник директора ЗЦ Ваљево 
за финансијске послове 


